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Resum
L’objectiu d’aquest estudi transversal va ser investigar la influència de la percepció 
de la qualitat de la relació entrenador-esportista (CAR) en la motivació entre els joves 
estudiants esportistes de l’estat de Pernambuco, Brasil. Els participants van ser 301 
estudiants que van participar en els Jocs Escolars de Pernambuco 2017. Els instruments 
utilitzats van ser el Qüestionari de relació entrenador-esportista (CART-Q) i l’Escala 
de motivació esportiva-II (SMS-II). L’anàlisi de les dades es va realitzar mitjançant 
les proves de Kolmogórov-Smirnov, Mann-Whitney, la correlació de Spearman i el 
modelatge d’equacions estructurals (SEM) (p < .05). Els resultats van mostrar que els 
estudiants esportistes que es perceben a si mateixos amb una alta qualitat de CAR 
tenien puntuacions més altes en les regulacions identificades, integrades i intrínseques, 
mentre que els esportistes amb CAR moderada tenien una puntuació més alta en la 
desmotivació i la regulació externa. SEM va revelar que tant la motivació controlada 
com l’autònoma es van explicar en 17 % i 21 %, respectivament, per CAR, que va tenir 
un efecte positiu (β = .45 i β = .41) en ambdues motivacions. Es conclou que una relació 
positiva amb l’entrenador basada en l’admiració, el respecte, la confiança i l’afiliació 
sembla ser un factor que fomenta la motivació en el context dels esports escolars.

Paraules clau: autodeterminació, relacions interpersonals, esport, psicologia de 
l’esport.
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Introducció 
Michael Phelps, el medallista olímpic més gran de tots els 
temps, acredita directament el seu èxit i la seva motivació 
per a la pràctica de l’esport a la seva magnífica relació amb 
Bob Bowman, el seu entrenador des que tenia 11 anys. 
Estudis recents demostren que en el benestar, el rendiment i 
la motivació d’un esportista influeix la qualitat de la relació 
entre l’entrenador i l’esportista (coach-athlete relationship, 
CAR) (Appleton et al., 2016; Davis, Appleby et al., 2018; 
Nascimento Júnior et al., 2018; Vieira et al., 2018). 

La CAR comprèn una interacció mútua i una interde-
pendència causal entre els pensaments, els sentiments i els 
comportaments dels entrenadors i els esportistes (Jowett i 
Shanmugam, 2016). Els pensaments guarden relació amb 
el compromís i la intenció de mantenir la relació al llarg 
del temps; els sentiments al·ludeixen a la percepció de 
proximitat (respecte, confiança, gust), i els comportaments 
fan referència a la complementarietat, la sensibilitat i la 
col·laboració entre l’entrenador i l’esportista (Jowett i 
Poczwardowski, 2007; Jowett i Shanmugam, 2016). La 
CAR exerceix un paper important en el desenvolupament 
físic, motor i psicosocial dels esportistes joves (Jowett i 
Shanmugam, 2016; Yang i Jowett, 2012), la qual cosa 
succeeix perquè els entrenadors són responsables de delegar 
tasques que han d’exercir els equips, de manera que les 
seves accions poden interferir en el comportament present 
i futur dels esportistes (Cheuczuk et al., 2016). 

En aquest context, la CAR s’ha assenyalat com un dels 
factors primordials per al desenvolupament de la carrera 
esportiva dels esportistes (Davis et al., 2018; Nascimento 
Júnior et al., 2018; Vieira et al., 2018) i, en conseqüència, 
com un diferencial de l’èxit en l’esport entre els esportistes 
joves (Cheuczuk et al., 2016). D’aquí la importància que els 
esportistes i el seu entorn social (família, entrenador i altres 
persones practicants d’esports) aprenguin a conèixer-se a si 
mateixos, ja que aquest atribut és essencial per identificar els 
factors que motiven els joves a entrenar i fixar-se fites a partir 
d’aquest moment (Carvalho, Verardi, Maffei i Monesso, 2019). 

La motivació influeix enormement en les situacions 
de competició, on pot ser un obstacle o un estímul per al 
rendiment de l’esportista (Pineda-Espejel et al., 2015). 
Una de les teories més citades per entendre el procés del 
compromís i l’adhesió a la pràctica esportiva en els diferents 
nivells de competició és la teoria de l’autodeterminació  
(Almagro i Paramio-Pérez, 2017) La Self-Determination 
Theory, SDT, ofereix un marc general que explica els 
diferents aspectes motivacionals mitjançant miniteories; 
una d’aquestes és la teoria de les necessitats psicològiques 
bàsiques, que planteja que en la motivació autodetermi-
nada influeixen tres necessitats bàsiques: l’autonomia, la 
competència i la connexió o capacitat de relacionar-se, que 
semblen ser essencials per al desenvolupament social i el 
benestar personal (Deci i Ryan, 1985; Deci i Ryan, 2012). 

La SDT descriu la motivació a través de diversos estils 
reguladors (regulació externa, introjectada, identificada, 
integrada i interna), que es presenten com una continuïtat 
que va des de la forma menys autodeterminada de moti-
vació (la motivació controlada) fins a la més autodeter-
minada (la motivació autònoma), partint de les diferents 
forces motivacionals subjacents al comportament d’una 
persona (Rigby i Ryan, 2018). La motivació controlada 
inclou pressions externes o internes (regulacions externes 
i introjectades) i, en gran manera, no té relació amb les 
necessitats i els interessos personals. La motivació autònoma 
respon directament a les necessitats, els valors i l’interès 
de les persones (regulacions identificades, integrades i 
intrínseques) i dona lloc a una motivació volitiva d’alta 
qualitat. Així, les persones es comprometen a exercir bé 
certes tasques i aquest afany i esforç els permet obtenir 
millors satisfacció, vitalitat i benestar (Deci i Ryan, 1985; 
Deci i Ryan, 2012; Rigby i Ryan, 2018).

Davant aquest escenari, estudis recents indiquen que la 
motivació autònoma s’associa amb comportaments posi-
tius en els esports (compromís i continuïtat en l’esport) 
(Carvalho et al., 2019; Vieira et al., 2018), mentre que 
la motivació controlada pot desembocar en comporta-
ments inadequats (estrès, esgotament i abandonament de la 
modalitat esportiva) (Carvalho et al., 2019). La teoria de 
l’avaluació cognitiva afirma que l’entorn social influeix en 
el comportament dels esportistes (Deci i Ryan, 1985; Rigby 
i Ryan, 2018). Segons aquesta perspectiva, la CAR és un 
factor que pot portar els joves esportistes a desenvolupar 
una motivació autònoma o controlada (Cheuczuk et al., 
2016). Vieira et al. (2018) i García-Calvo et al. (2014) 
van investigar la relació entre la motivació i la CAR entre 
esportistes professionals; tanmateix, encara no existia cap 
estudi que abordés aquesta associació entre joves estudiants 
esportistes, que és el tema d’aquest estudi. 

A més, diverses autories suggereixen que futures recer-
ques haurien d’avaluar l’impacte de la qualitat de la CAR 
en les diferents variables psicològiques en esportistes de 
diferents nivells de competició (Appleton et al., 2016; 
Davis et al., 2018; Nascimento Júnior et al., 2018; Vieira 
et al., 2018). Per això, l’objectiu d’aquest estudi va ser 
indagar en la influència de la percepció de la CAR en la 
motivació entre estudiants esportistes de l’estat de Per-
nambuco, al Brasil. 

Metodologia

Participants
Aquest estudi transversal es va realitzar sobre una població 
d’estudiants que practicaven esports d’equip amb edats 
compreses entre els 15 i els 17 anys i inscrits en els Jocs 
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Escolars de Pernambuco de 2017 i competien en bàsquet, 
futbol sala, handbol, futbol i voleibol. El nombre mínim de 
participants es va calcular a partir de la fórmula de mostres 
de poblacions finites, adoptant un nivell de confiança del 
95 %, un marge d’error del 5 % i una proporció esperada 
del 50 % (Richardson et al., 2012). Tenint en compte que 
la població d’esportistes que prenien part en la competició 
era de 2500 estudiants, el nombre mínim de participants va 
ser de 333 estudiants esportistes, considerant les possibles 
pèrdues de mostres. El criteri d’inclusió en l’estudi era 
haver participat en alguna competició a nivell regional/
estatal durant les temporades 2015 i 2016.

D’aquesta manera, es van seleccionar 335 estudiants 
practicants d’esports d’equip per participar en l’estudi; 
tanmateix, 34 en van quedar exclosos a causa de problemes 
a l’hora d’omplir els qüestionaris. Els participants finals van 
ser 301: 136 homes i 165 dones amb una mitjana d’edat 
de 16.02±0.83 anys. El nombre de practicants en cada 
esport era: futbol sala (n = 124), voleibol (n = 133), handbol 
(n = 24) i bàsquet (n = 20). Només els esportistes que van 
signar els termes de consentiment informat o van sol·licitar 
als seus entrenadors (els seus responsables en l’esdeveniment) 
que ho fessin van ser seleccionats per a l’estudi.

Instruments
Es va utilitzar el qüestionari sobre la relació entre entre-
nador i esportista CART-Q per mesurar la percepció dels 
esportistes  de la qualitat de la CAR (Jowett i Ntoumanis, 
2004), validada per al context del Brasil per Vieira et al. 
(2015). Quatre indicadors tracten sobre la proximitat (“Em 
cau bé el meu entrenador”), tres indicadors avaluen el com-
promís (“Em sento compromès amb el meu entrenador”) 
i quatre indicadors avaluen la complementarietat (“Quan 
entreno amb ell, dono el millor de mi”. Tots els elements 
del CART-Q es van mesurar amb una escala de Likert de 
7 punts, on 1 corresponia a Totalment en desacord i 7 a 
Totalment d’acord. L’α de Cronbach de les dimensions 
d’aquest instrument anava de α = .83 a α = .95.

Es va utilitzar l’Escala de motivació esportiva-II (SMS-
II) per avaluar la motivació dels esportistes per practi-
car l’esport corresponent. La SMS-II és una creació de 
Pelletier et al. (2013) validada per al context brasiler per 
Nascimento Junior et al. (2014). Consta de 18 indicadors 
distribuïts en sis regulacions (intrínseca, integrada, identi-
ficada, introjectada, externa i desmotivació). La resposta a 
cada un d’aquests indicadors s’obté aplicant una escala de 
Likert de 7 punts, on 1 és “no es correspon en absolut” i 
7 “Es correspon completament”. L’escala presentava una 
fiabilitat d’α = .74. Segons les categories proposades en el 
contínuum de la SDT (Deci i Ryan, 2012), les regulacions 
identificades, integrades i intrínseques són els indicadors 
més propers a la motivació autònoma, mentre que les 
regulacions introjectada i externa són els indicadors més 

pròxims a una motivació controlada. Es pot destacar que 
la desmotivació no es va utilitzar per a l’anàlisi principal, 
ja que és un component que representa la falta total de 
motivació i l’objectiu de la recerca era explorar la relació 
entre la motivació (tan autònoma com controlada) i la CAR. 

Procediment
Aquest estudi s’integra al projecte institucional aprovat 
pel Comitè Ètic de la Universitat Federal del Val do São 
Francisco (opinió 1.648.086). Inicialment es va contactar 
amb la Secretaria d’Esports de l’Estat de Pernambuco per 
sol·licitar permís per recopilar dades durant els Jocs Escolars 
de Pernambuco de 2017. La recopilació de dades va tenir lloc 
als hotels on s’allotjaven els equips, així com al lloc on es va 
desenvolupar la competició, i va durar aproximadament 30 
minuts. Els qüestionaris es van repartir aleatòriament entre 
els participants i els investigadors van realitzar l’aplicació 
de forma individual.

Anàlisi de dades
Anàlisi preliminar. L’anàlisi preliminar per a l’anàlisi 
de correlació i comparació es va dur a terme mitjançant 
la prova de normalitat Kolmogórov-Smirnov. Ja que les 
dades no eren normals, es va utilitzar la correlació de 
Spearman (no paramètrica) per verificar la relació entre 
les variables; per aquesta finalitat es va emprar un SPSS 
v.22.0. Per comparar les regulacions de motivació en funció 
de la qualitat de la CAR, es va obtenir la puntuació total 
de la CAR i, a continuació, es van dividir els esportistes 
en dos grups (amb una relació entrenador-esportista alta 
o moderada) d’acord amb la “divisió de la mitjana” (fins 
a 6.58: moderada i per sobre de 6.58: alta). El nivell de 
significació adoptat va ser de p < .05.

Model d’equacions estructurals (SEM). L’anàlisi princi-
pal es va fonamentar en el SEM i es va realitzar amb el 
programari AMOS 22.0, que aplica un SEM basat en la 
covariància. Quan l’objectiu de l’estudi és confirmar la 
teoria, el mètode apropiat és el CB-SEM (Hair, Matthews i 
Matthews, 2017). El model hipotètic va verificar l’existència 
de tres factors latents (CAR, motivació autònoma i moti-
vació controlada) a partir de les dimensions del CART-Q 
i el SMS-II. D’aquesta manera, el SEM va comprovar el 
paper que exerceix la qualitat de la CAR en la motivació 
dels esportistes aplicant el plantejament de construcció de 
models en dos passos recomanats per Anderson i Gerbing 
(1988). El primer pas consisteix a comprovar el model de 
mesuraments utilitzant una anàlisi factorial confirmatòria 
(AFC), mentre que en el segon pas es comprova el model 
estructural de la hipòtesi.

Abans de l’anàlisi principal, es verifica la normalitat 
de les dades, els valors absents i els valors atípics per a 
totes les variables de l’estudi seguint el procediment definit 
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per Tabachnick i Fidell (2013). L’examen de la asimetria 
i curtosi de totes les variables va indicar una normalitat 
univariant basada en uns valors de tall d’asimetria < 3.0 
i curtosi < 10.0 (Kline, 2012). L’anàlisi del coeficient 
multivariant de Mardia (> 5.0) va indicar que la distri-
bució de les dades derivava de la normalitat multivariant, 
la qual cosa justificava l’ús del procés de bootstrap de 
Bollen-Stine per obtenir un valor de khi quadrat corregit 
per als coeficients calculats per a l’estimació per màxima 
versemblança (Bollen i Long, 1993). 

S’utilitzen diversos índexs d’ajustament per avaluar 
el model d’acord amb les recomanacions de Hu i Bentler 
(1999): khi quadrat (χ2), khi quadrat normalitzat (χ2/df), 
índex d’ajustament comparatiu (IAC), índex de Tucker-
Lewis (ITL), l’arrel de l’error quadràtic mitjà (RECM) i el 
seu interval de confiança (IC) associat del 90 %. Els valors 
d’IAC, GFI i ITL propers o superiors a .95, els valors de 
RECM propers o inferiors a .08 i l’extrem inferior del CI 
del 90 % del RECM que contenia el valor de .05 representen 
un ajustament excel·lent de les dades per al model de la 
hipòtesi (Hu i Bentler, 1999). A més, s’utilitzen aquests 
índexs tant en el pas 1 com en el pas 2. La qualitat de 
l’ajustament per al model estructural (pas 2) es va avaluar 
així mateix a través de les seves càrregues factorials (FL) 
i la fiabilitat de cada element. La interpretació de les tra-

jectòries es va basar en el següent límit: efecte reduït per 
a trajectòries de fins a .20; efecte mitjà per a trajectòries 
d’entre .21 i .49; i ampli efecte per a trajectòries per sobre 
de .50 (Kline, 2012).

Resultats
Es va detectar una diferència significativa en totes les 
regulacions de motivació (p < .05) en funció de la quali-
tat de la CAR (Taula 1), amb l’excepció de la regulació 
introjectada (p = .055). Es pot remarcar que els esportistes 
que percebien tenir una CAR d’alta qualitat presentaven 
més puntuació en les regulacions identificada, integrada i 
intrínseca, mentre que els esportistes amb una percepció 
moderada de la CAR presentaven una major puntuació en 
la desmotivació i la regulació externa.

D’una banda, es van detectar correlacions significatives 
(p < .05) i positives de les regulacions més pròximes a la 
motivació autònoma (regulacions identificada, integrada 
i intrínseca) amb totes les dimensions de la CAR (Taula 
2). D’altra banda, la desmotivació va mostrar correlacions 
negatives amb totes les dimensions de la CAR, mentre que 
la regulació externa va mostrar una correlació negativa 
amb la proximitat (r = -.14).

El model de mesurament (pas 1) tenia un ajustament 

Taula 1 
Comparació de les regulacions de motivació entre esportistes joves segons la qualitat de la CAR.

Variables
CAR alta (n = 148) CAR moderada (n = 153)

p
Md (Q1 - Q3) Md (Q1 - Q3)

Desmotivació 2.33 (1.00  -  3.00) 3.00 (1.33  -  4.50) .006*
Regulació externa 3.00 (2.33  -  4.67) 3.33 (2.50  -  5.00) .035*
Regulació introjectada 5.67 (5.00  -  6.67) 5.67 (4.33  -  6.33) .055
Regulació identificada 6.67 (6.00  -  7.00) 6.33 (5.33  -  6.67) .001*
Regulació integrada 6.33 (5.41  -  7.00) 5.67 (5.00  -  6.67) .001*
Regulació intrínseca 6.67 (6.00  -   7.00) 6.00 (5.33  -  6.67) .001*

* Diferència significativa – p < .05 (Test “U” de Mann-Whitney). 
Nota. CAR: relació entre l’entrenador i l’esportista.

Taula 2 
Correlació entre la qualitat de la CAR i les regulacions motivacionals.

Variables
Regulacions motivacionals CAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Desmotivació .45** -.11 -.15** -.23** -.24** -.16** -.21** -.12*
2. Reg. externa .20** .18** .12* .06 -.14* -.09 -.07
3. Reg. introjectada .51** .48** .49** .11* .18** .21**
4. Reg. identificada .68** .65** .21** .31** .26**
5. Reg. integrada .63** .19** .29** .23**
6. Reg. intrínseca .21** .28** .25**
7. Proximitat .66** .71**
8. Compromís .69**
9. Complementarietat

**Correlació significativa al nivell .01. *Correlació significativa al nivell .05.
Nota: CAR = Relació entre l’entrenador i l’esportista.
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acceptable [X2 (17) = 21.57; p = .202; X2/df = 1.27; 
IAC = .99; GFI = 0.98; ITL = .99; RECM = .03; 
p (RECM<.05) = .80]9. La qualitat de l’ajustament local i 
la fiabilitat interna dels indicadors també es van confirmar 
amb l’obtenció per part de totes les trajectòries de càrregues 
factorials significatives (p < .05) i superiors a .50. En 
conseqüència, es va analitzar el model hipotètic (pas 2). 
El model comprovat (Figura 1) va proporcionar indicadors 
suficientment ajustats [X2 (18) = 54.18; p = .001; X2/
df = 3.01; IAC = .96; GFI = .96; AGFI = .92; ITL = .94; 
RECM = .08; p (RECM < .05) = .01]8.

Les variables latents de motivació controlada i moti-
vació autònoma es van explicar en un 17 % i un 21 %, 

respectivament, per la qualitat de la CAR (Figura 1). 
En l’associació directa establerta entre la CAR i tant la 
motivació autònoma com la controlada, els efectes van 
ser positius (β = .45 i β = .41, respectivament), el que 
indica que per a cada augment d’1 desviació estàndard en 
la unitat de la CAR es produeix un augment del .45 i el .41 
en la desviació estàndard en l’impuls tant de la motivació 
autònoma com controlada. Aquesta troballa demostra que 
si els esportistes joves perceben una relació positiva amb 
l’entrenador, basada principalment en l’admiració, el 
respecte, la confiança i l’afiliació, estaran motivats per 
a la pràctica esportiva, sobretot de manera autònoma.

Figura 1. 
Model estructural del paper de la CAR en la motivació dels esportistes joves.

Nota. CAR: relació entre l’entrenador i l’esportista.

* p < .05

Proximitat Complementarietat

Compromís

CAR

Regulació 
externa

Regulació 
introjectada

Motivació 
controlada

Motivació 
autònoma

Regulació 
identificada

Regulació 
integrada

Regulació 
intrínseca

.85 .89

.82

.25 .98

.41*

.45*

.55 .84

.84
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Discussió
L’objectiu d’aquest estudi era investigar la influència 
de la percepció de la qualitat de la CAR en la motivació 
d’estudiants esportistes de l’estat brasiler de Pernambuco. 
Els resultats principals van revelar que la qualitat de la 
CAR està lligada tant a les motivacions autònomes com a 
les controlades (Fig. 1). A més, els participants que van 
mostrar més percepció de la qualitat de la CAR van ser 
els que van obtenir puntuacions més altes en la motivació 
autònoma, mentre que els que van obtenir una percep-
ció moderada de la qualitat de la CAR van mostrar una 
desmotivació i motivació controlada superiors (Taula 1). 

El resultat principal de l’estudi està relacionat amb 
l’associació lineal entre la qualitat de la CAR i les motiva-
cions, tan autònomes com controlades (Figura 1). Aquest 
resultat es pot deure al fet que la motivació autònoma és 
responsable de la participació i continuïtat en l’esport, així 
com de les relacions socials que s’originen en el context 
esportiu (Balbinotti i Balbinotti, 2018; Carvalho et al., 
2019; Bengoechea, 1997; Pérez-González et al., 2019). 
D’això s’infereix que l’admiració, el respecte, la confi-
ança i l’afiliació amb l’entrenador semblen actuar com un 
factor de protecció davant la desmotivació i la motivació 
de baixa qualitat entre els estudiants esportistes per a la 
pràctica esportiva (Balaguer, Castillo, Ródenas, Fabra i 
Duda, 2015; Jowett i Shanmugam, 2016; Vieira et al., 
2018). Aquests resultats coincideixen amb els indicadors 
de la teoria de l’avaluació  cognitiva, que explica que 
l’entorn social influeix en la conducta de les persones 
(Prentice, Jayawickreme, i Fleeson, 2018). Per corro-
borar-los, Pérez-González et al. (2019) van realitzar una 
revisió sistemàtica amb joves estudiants d’educació física 
i van verificar que els nivells més elevats de motivació, 
participació a classe i una activitat física habitual més 
elevada són conseqüència de la potenciació de l’autonomia 
per part del mestre. Moura et al. (2019) i Sánchez Oliva 
et al. (2012) van observar que una CAR d’alta qualitat és 
essencial perquè l’esportista obtingui plaer i satisfacció 
durant la pràctica de l’esport. A més, l’entorn social 
(pares, amistats i ídols, per exemple) també funcionen 
com a font de motivació per a la consecució de tasques 
(motivació autònoma), ja que les deduccions fetes pels 
entrenadors poden reflectir-se en la relació de l’equip.

Aquestes troballes concorden amb la miniteoria de 
la SDT de la motivació en les relacions (Deci i Ryan, 
2012), que assenyala que l’entorn social influeix en les 
activitats que escullen les persones i en la seva continu-
ïtat a l’hora de practicar-les, per això l’entorn social pot 
estimular els esportistes a millorar les seves capacitats 
tant a nivell individual com en equip. Vieira et al. (2018) 
també van descobrir que la CAR és fonamental perquè 
el comportament regulat per factors externs no influeixi 
negativament en la percepció de cohesió de l’equip en el 

context del futbol professional. D’altra banda, Carvalho 
et al. (2019) han demostrat que una CAR de baixa qua-
litat pot agreujar la desmotivació dels joves futbolistes i 
comportar un desinterès dels jugadors en l’esport. 

A més, les correlacions van posar en evidència que 
les regulacions més pròximes a la motivació autònoma 
demostraven estar més vinculades amb les dimensions 
de la CAR (Taula 2). Aquests resultats indiquen que, 
quan els pensaments i els comportaments dels estudiants 
esportistes estan mútuament relacionats amb els dels seus 
entrenadors o professors hi ha més tendència a què els 
primers presentin un comportament regulat per factors 
intrínsecs amb relació a la pràctica esportiva (Carvalho 
et al., 2019; Pérez-González et al., 2019; Cheuczuk et 
al., 2016). Aquests resultats es basen en la SDT, que 
assenyala que en la motivació de les persones influeixen 
figures d’autoritat com els pares, els entrenadors i els 
professors que dirigeixen les activitats i tenen un impacte 
en el seu desenvolupament (Deci i Ryan, 2012). Per 
tant, es pot destacar que les experiències positives que 
aquestes figures aporten poden centrar-se en les actituds 
psicològiques dels joves esportistes a tall de motivació 
i satisfacció.

A més, la desmotivació va mostrar una correlació 
negativa amb totes les dimensions de la CAR (Taula 2), 
la qual cosa indica que la falta de motivació i interès per 
realitzar una tasca per part de l’esportista està vinculada 
amb una mala relació amb l’entrenador (Taula 2). D’acord 
amb la SDT, la desmotivació és la falta de motivació, tan 
intrínseca com extrínseca, per la qual la persona deixa 
de tenir un motiu per exercir una tasca i se sent incom-
petent (Deci i Ryan, 2012). Encara que estudis recents 
assenyalen que la desmotivació a la pràctica esportiva 
també està relacionada amb factors com un entrenament 
excessiu, lesions, assetjament i una baixa percepció de 
les competències personals (Myer et al., 2015), el context 
social també es considera un factor de la falta de moti-
vació en l’adolescència (Vieira et al., 2013; Nascimento 
Junior et al., 2017). Nascimento Junior et al. (2017) 
van detectar una forta relació entre la desmotivació i el 
rebuig i la sobreprotecció dels pares entre els esportistes 
que practicaven futbol sala, la qual cosa revela que la 
influència negativa de l’entorn social pot incrementar la 
desmotivació de l’esportista. Així doncs, la qualitat de 
la CAR és molt important per mantenir el jove esportista 
motivat intrínsecament per a la pràctica de l’esport.

Una altra troballa important al·ludeix a la puntuació 
més elevada en les regulacions pròximes a la motivació 
autònoma en el cas dels esportistes que creuen tenir una 
CAR d’alta qualitat (Taula 1) (Hampson i Jowett, 2014; 
Jowett i Shanmugam, 2016; Torres, 2014). Aquests 
resultats indiquen que els estudiants esportistes que per-
ceben més proximitat, compromís i complementarietat 
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amb l’entrenador se senten més determinats a la pràctica 
de l’esport. Jowett i Shanmugam (2016) afirmen que les 
relacions diàdiques permeten la transformació tant dels 
entrenadors com dels esportistes. Així doncs, una con-
nexió mútua efectiva és beneficiosa per a la sensació de 
pertinença i de sentir-se valorat en els esports d’equip. 
Hampson i Jowett (2014) indiquen que la percepció de 
l’esportista sobre la relació afectiva, cognitiva i conductual 
que té amb l’entrenador fomenta una motivació de més 
qualitat per executar les seves tasques i desenvolupar 
noves aptituds. Per tant, la qualitat de la CAR exerceix un 
paper fonamental en la motivació de l’estudiant esportista 
en el context dels esports escolars. 

Malgrat les aportacions a la literatura relacionades amb 
l’associació entre la qualitat de la CAR i la motivació en 
el context dels esports escolars, convé destacar algunes 
limitacions. En primer lloc, en aquest estudi només van 
participar estudiants esportistes d’un estat (Pernambuco), 
la qual cosa  no representa la realitat de tots els esportistes 
joves del Brasil, tot i que la mostra pot considerar-se relle-
vant perquè aquests estudiants esportistes van participar 
en la principal competició escolar de l’estat. La segona 
es refereix al disseny transeccional utilitzat en l’estudi de 
recerca, que no permet inferències de causalitat entre les 
variables; una altra va ser el fet que no es van comparar 
les dades per gènere (femení/ masculí), modalitat (esport 
individual/esport d’equip) i grup d’edat. Per tant, en el 
futur convindria que altres recerques continuïn indagant 
en la relació entre les variables esmentades, analitzant 
el cas d’esportistes d’altres regions del país i utilitzant 
un disseny prospectiu amb l’objectiu d’establir noves 
evidències sobre l’associació entre la qualitat de la CAR i 
la motivació dels joves esportistes amb el pas del temps.

Conclusions
La qualitat de la CAR pot considerar-se un factor clau en el 
desenvolupament de la motivació (controlada i autònoma) 
dels estudiants esportistes per a la pràctica de l’esport. Es 
pot destacar que com més gran és la qualitat de la CAR d’un 
esportista, més es desenvolupa la seva motivació autònoma. 
Ara bé, la CAR també pot comportar el desenvolupament 
d’una motivació controlada, encara que amb menor inten-
sitat. Com implicacions pràctiques d’aquesta recerca, es 
pot destacar la importància de generar un entorn per a la 
relació basat en l’autonomia, la confiança, el compromís 
i la proximitat per part dels entrenadors, els professionals 
de l’educació física, ja que l’esmentat entorn tendeix a 
contribuir al desenvolupament de la motivació intrínseca 
de l’adolescent en el context esportiu.
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